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ادبیات

.5بخوانید رمان
«سراشیب طوالنی» را

ازدغدغههایانسانمدرن
انتشارات نیلوفر۱۳۹۸
رمان «سراشیب طوالنی» نوشته نیک هورنبی با ترجمه فریما
مؤید طلوع به تازگی توسط نشر نیلوفر چاپ شده است.
نیک هورنبی ،نویسنده رمان سراشیب طوالنی را موفقترین
نویسنده بریتانیایی میدانند .در سال  ،۲۰۰۴در رأیگیری که
در بیبیسی انجامگرفت ،او بیست و نهمین فرد بانفوذ در
فرهنگ بریتانیا نام گرفت .از بسیاری از رمانهای او مانند:
نقطه اوج ،سراشیب طوالنی ،وفادارانه و درباره یک پسر،
اقتباس سینمایی موفق ساخته شد ه است .رمانهای نیک
هورنبی هم از سوی مردم و هم از سوی منتقدان ادبیات
داستانی جهان بسیار مورد استقبال بود ه است .منتقدان،
رمان سراشیب طوالنی را اثری نامیدهاند که کسانی را عاشق
رمان خواندن میکند که صدسال یک بار الی کتابی را باز
نمیکردند .در بخشی از این اثر میخوانیم« :وقتی آدم جایی
میایستد که من شب سال نو ایستاد ه بودم ،فکر میکند
آنهایی که روی پشت بامها نیستند ،میلیونها مایل دورترند.
ولی اینطور نیست .هیچ دریا و اقیانوسی در کار نیست .اگر
فقط چشم باز کنیم ،میبینیم که خوشبختی چقدر نزدیک
است .نمیخواهم بگویم آنهایی که خودکشی میکنند،
چندان فاصلهای با آنهایی که در زندگی دوام میآورند،
ندارند .میگویم اینهایی که در زندگی دوام آوردهاند فاصله
چندانی با خودکشی ندارند».
رمان «سراشیب طوالنی» فقط در سال  ۲۰۱۸بیش از پنج
میلیون نسخه در سرتاسر جهان فروش داشته است و پیش
ناول
از این در سال  ۲۰۰۳در لیست نهایی جایزه ویتبرد ِ
نیز بوده است .هورنبی بخشی از این موفقیتها را مدیون
احساس نزدیکی و آشناییاش با دغدغههای انسان مدرن
مانند موسیقی ،فوتبال ،سینما ،طبیعت و وسواسهای
شخصیاش میداند .برخی منتقدان پیرنگ داستانهای او را
ساده میدانند که مفاهیم عمیق انسانی را در آثار خود نشان
میدهد.
تئاتر

.6بروید به تماشای نمایش
«فرانکنشتاین»

هیوالیدرونخودتراببین
سالن اصلی تئاتر شهر تا  ۲۰دی ساعت  ۸شب
براساس رمان «فرانکنشتاین» نوشته مری شلی این
داستان حاال دیگر کالسیک و از آغازگران ژانر فانتزی و

انجام دهید

وحشت روی صحنه آمده است .پژمان جمشیدی در
نقش دکتر فرانکنشتاین و بانیپال شومون در نقش هیوالی
فرانکنشتاین در این نمایش ایمان افشاریان به ایفای نقش
میپردازند .جالب این است که همین چندی پیش آتیال
پسیانی هم برمبنای اقتباس آزاد  1974مل بروکس از
همین داستان «قصر موروثی خاندان فرانکشتاین» را در
سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه
برد که آنجا نقش هیوال را رامبد جوان بازی میکرد و حاال
افشاریان به فاصلهای کوتاه اقتباسی وفادارانهتر را روی
صحنه برده است .خود افشاریان درباره این نمایش چنین
میگوید« :من در این کار با آدم هایی وارد مذاکره میشدم
که رقمهای نجومی به عنوان دستمزد برای خودشان
مشخص میکردند .در نهایت این تیمی که دور هم جمع
شدند اول از همه ،کار برایشان مهم بود و دغدغهشان
تئاتر بود؛ به همین دلیل خیلی به من و ماهان حیدری
تهیهکننده کار کمک کردند تا این اتفاق بیفتد .بچههای
گروه خیلی سریع با هم هماهنگ شدند و این از شانس
ما بود .نکته جذاب برایم این بود که ما آدمها چیزی را
مثل موبایل خلق میکنیم و بعد همین موبایل ما را نابود
میکند اما هرچه جلوتر رفتم ،برایم درگیری بین خالق و
مخلوق جذاب شد؛ این خلق میتواند صرفاً یک موجود
دوپا هم نباشد اما ما باید مسئولیت چیزی را که خلق
میکنیم برعهده بگیریم وگرنه تبدیلش میکنیم به هیوال.
حاال چیزی که خلق میکنیم ممکن است یک رابطه باشد،
یا یک اثر هنری و یا فرزندمان».
سینما

.7ببینید فیلم «بانو و ولگرد» را

وقتیبچهاومد،منرفتمبیرون!
محصول۲۰۱۹
بانو و ولگرد با نام اصلی  Lady and the Trampیک
عاشقانه الیو-اکشن امریکایی به کارگردانی چارلی بین در
سال  ۲۰۱۹است .اقتباس و بازسازی از انیمیشن «بانو و
ولگرد» محصول والت دیزنی در سال  .۱۹۵۵فیلم داستان
زندگی یک سگ را روایت میکند .سگی که به عنوان
عضوی از خانواده بعد از ماجراهایی مورد بیمهری قرار
میگیرد و از خانه رانده میشود .او در خیابان با سگهای
بسیاری آشنا میشود و میفهمد یکی از آنها که از نظر
او سگی خیابانی و دورهگرد است ،گذشته متفاوتی داشته.
آنها مدتی را با هم وقت میگذرانند و آن سگ که تا پیش
از آن در فضای ایزوله شد ه خانه زندگی میکرده است ،حاال
با فرم زندگی خیابان و راههای پیدا کردن غذا آشنا میشود.
فیلم حول محور خانواده و ارزش قائل شدن برای داشتهها
میچرخد .از خالل خیابانگردی لیدی یا بانو که اسم
کاراکتر اصلی فیلم است به همراه ولگرد یا همان ترمپ،
ما با تصاویر خیابانی و متنوعی مواجه هستیم و به لحاظ
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انسانی با مهربانی فراموش شدهای روبهرو میشویم که
شاید مدتها باشد فراموشش کردهایم .بازیگرانی چون
کرسی کلمونس ،توماس من ،ایوت نیکول براون ،آدریان
مارتینز ،آرتورو کاسترو ،تسا تامپسون ،جاستین ثرو و سام
الیوت در این فیلم بازی و صداپیشگی میکنند.
وبسایت

.8بپیوندید به حامیجو

مشارکتدرتولیدآثارهنری
از  ۱۳۹۴تاکنون
«حامی جو» یک وبسایت کراودفاندینگ ایرانی است که
فروردین سال  ۱۳۹۴فعالیت خود را به صورت آنالین آغاز
کرده است .این وبسایت رابطی بین صاحبان ایده و حامیان
آنها است .کراودفاندینگ یا همان «جذب سرمایه جمعی»
روش جدیدی است که از قدرت جمع برای جذب سرمایه
استفاده میکند .به این صورت که تعداد زیادی از مردم با
سرمایه کم در تأمین هزینههای یک ایده مشارکت میکنند.
در شیوه کراودفاندینگ ،صاحب ایده در کنار جذب سرمایه،
موفق به معرفی ایده و ارزیابی آن از نگاه مردم نیز خواهد
شد.
کراودفاندینگ یا همان جذب سرمایه جمعی نیازمند سه
فاکتور مهم است :اول؛ صاحب ایده یا پروژه .دوم؛ افرادی
که از پروژه یا ایده حمایت میکنند و سوم؛ پلتفرمی که پل
ارتباطی بین این دو گروه باشد که حامیجو در این چهار سال
تالش کرده است ارتباط مؤثری بین صاحب ایده و مردم
برقرار کند.
شما اگر عالقهمند به هر کدام از رشتههای هنری هستید اما
تاکنون فرصت نداشتید مستقیم در تولید آثار هنری مشارکت
کنید یا اگر همیشه دوست داشتید سهمی از پروژههای
مختلف داشته باشید اما راهی برای ورود به فضای تولیدات
فرهنگی هنری پیدا نمیکردید ،میتوانید با عضویت در این
سایت ،از روند تولید آثار مختلفی در زمینههای متفاوت از
جمله موسیقی ،ادبیات ،سینما ،تئاتر ،عکاسی و بسیاری
زمینههای دیگر باخبر شوید و در هر کدام که برایتان جذاب
است با هر میزان سرمایه که مدنظرتان است ،مشارکت کنید.
ساز و کار این مجموعه اینطور است که صاحب ایده بخشی
از پروژه خود یا توضیحات شفافی درباره آن را به صورت
یک ویدئو در سایت میگذارد و مدت زمانی را برای جذب
سرمایه مورد نظرش اعالم میکند .شما آن ویدئو را میبینید
و اگر به نظرتان پروژ ه موفقی رسید یا عالقهمند بودید ،برای
ساخت آن کمک کنید با پرداخت آنالین مبلغ مورد نظرتان
را پرداخت میکنید .گردانندگان سایت حامیجو آن طور که
در اطالعات سایت درباره خودشان آوردهاند ،امیدوارند که
حامیجو با ایجاد اکوسیستمی برای خالقیت ،نوآوری و هنر
مستقل بتواند قدمی مؤثر در جهت بهبود صنعت و اقتصاد
ایران بردارد.

